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 التلقيح الصناعي وأحكامه الشرعية
ــا أن يكــون طبيعيــًا، وهــو مــا يكــون  إنَّ طبيعــة التلقيــح الــذي يحصــل بيــن الحيــوان المنــوي والبويضــة، إمَّ
ــوب،  ــاة فال ــد فــي قن ــوي، وبالتحدي ــوي بالبويضــة داخــل الجهــاز التناســلي األنث ــوان المن مــن التقــاء الحي
ــا أن يكــون صناعّيــًا، وهــو مــا يتــم بواســطة طــرق حديثــة،  والــذي يتــم بطريــق الجمــاع الطبيعــي، وإمَّ

تســاعد ِكال الماءيــن علــى االلتقــاء ومــن ثــم حــدوث اإلخصــاب.
ــح البويضــة،  ــم بموجبهــا تلقي ــي يت ــة الت ــى العملي ــق عل ــه: لفــظ يطل ــح الّصناعــي بأنَّ ــّرف التلقي وقــد ُع

ــق االتصــال الجنســي الطبيعــي. ــر طري ــك بغي ــوي، وذل ــوان من بحي

العرب ونشأة التلقيح الّصناعي.
َعرَف اإلنسـان التلقيح الّصناعي منذ القدم، وأول معرفته له كانت 
يف احليـوان والنبـات، وتبـنيَّ لـه جناحـه فيهمـا، ممـا دفعـه إلـى تطبيـق 
هـذا النجـاح يف بنـي اإلنسـان، وذلـك بإجـراء التجـارب الطبيـة بتلقيـح 
ن  مـاء الرجـل مبـاء املـرأة، وبالفعـل جنـح يف هذه التجـارب أيضاً، إذ تكوَّ
حمية.  بالتلقيـح الّصناعـي اجلنـني، وخـرج مولـوداً بعـد انتهاء حياتـه الرِّ
العالـم البيولوجـي الفرنسـي «جـاك تسـتارت« يُرِجـُع تقنية)التلقيـح 
الصناعـي( إلـى العـرب، إذ متَّ اسـتعمالها مـن ِقبَلهم الصطفاء سـالالت 
إلـى  انتقلـت  ثـم  امليـالدي،  عشـر  الرابـع  القـرن  يف  وذلـك  اخليـول، 

األروبيـني واسـتعملوها علـى البشـر يف إجنلتـرا عـام )1780م( 
، وتعـدُّ أول جتربـة ناجحـة ألطفـال األنابيـب هـو مـا حصـل مـن 

والدة طفلـة األنبـوب «لويـزا بـراون«.
همـا:  رئيسـني  قسـمني  إلـى  يقسـم  الّصناعـي  والتلقيـح 
اخلارجـي،  الّصناعـي  والتلقيـح  الداخلـي  الّصناعـي  التلقيـح 
الشـرعي  ببيانـه، ومعرفـة احلكـم  وسـنتناول كل قسـم منهمـا 

فيـه.
أنواع التلقيح الّصناعي وأحكامها الشرعية.

بأنَّهـا:  فـت  وُعرِّ الداخلـي  الّصناعـي  التلقيـح  عمليـة  أوالً: 

إعداد: د. طارق عبد المنعم خلف 
 جامعة اإلمارات/ قسم الشريعة والدراسات اإلسالمية
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العمليـة التـي يتـم مبوجبهـا إدخـال حيوانـات منوية نشـطة 
يف الرحـم، يف وقـت التبويـض وذلـك بغيـر طريـق االتصـال 

الطبيعـي اجلنسـي، بهـدف احلصـول علـى مولـود.

الحكم الشرعي في التلقيح الّصناعي الداخلي.
إن قضية التلقيح الصناعي الداخلي حتتاج إلى تكييف 
وتأصيـل شـرعي، فهـي أشـبه مـا تكـون مبـا ذكـره الفقهـاء 
القدامـى يف كتبهـم وعّبـروا عنـه مبصطلـح االسـتدخال، 
وذلـك بـأن تسـتدخل املـرأة مـاًء لزوجهـا يف رحمهـا، بعـد 
وضعه على قماشـة، فينتج منه علوق اجلنني، وبعد تسـعة 

أشـهر يولـد املولود.
فمـا صـور التلقيـح الصناعي الداخلي، وما آراء العلماء 

يف مسألة االستدخال ملني الرجل؟
صـورة  ولـكّل  صورتـان،  الداخلـي  الّصناعـي  للتلقيـح 

يلـي:  مـا  ومثالهـا  بهـا،  خـاص  حكـم شـرعي 
1.التلقيح الّصناعي للزوجة مباء زوجها.
2.التلقيح الّصناعي للزوجة مباء غريب.

الّصناعـي  للتلقيـح  الشـرعي  احلكـم  األولـى:  الصـورة 
زوجهـا. مبـاء  للزوجـة  )االسـتدخال( 

إذا قامـت الزوجـة بإدخـال مـاء زوجها يف رحمها، أو مّت 
إدخالـه عـن طريق ما يسـمى بالتلقيـح الّصناعي الداخلي، 

فما احلكم الشـرعي يف ذلك؟ 
واملالكيـة،  احلنفيـة،  مـن  الفقهـاء  جمهـور  يـرى 
)وهـي  االسـتدخال  جـواز  احلنابلـة،  وبعـض  والشـافعية، 
الداخلـي بصورتهـا املعاصـرة(  الّصناعـي  التلقيـح  عمليـة 

الـزوج.  مبـاء  كان  إذا 
وأيضـاً فـإن الفقهـاء املعاصريـن ذهبـوا إلـى جـواز مـا 
يف  الداخلـي،  الصناعـي  التلقيـح  أو  االسـتدخال  يسـمى 
املجامـع الفقهيـة املنعقـدة، وعليه صـدرت القرارت بالقول 
بجـواز هـذه الصـورة، ولكـن وفـق ضوابط ومعايير شـرعية 
العلمـاء، كمـا سـيتم  معتبـرة، كمـا أفتـى بذلـك كثيـر مـن 

بيانـه الحقـاً.
(التلقيح  االستدخال  جــواز  على  الشرعية  األدلــة 

الّصناعي الداخلي)
1.إن النبـي الكـرمي ملسو هيلع هللا ىلص حـث علـى التـداوي، بـل وأمـر 
بـه، فعـن أسـامة بـن شـريك قـال النبـي ملسو هيلع هللا ىلص: «تـداووا فـإن 
اهلل تعالـى لـم يضـع داء إال وضـع لـه دواء غيـر داء واحـد 
حسـن  واحلديـث   ،2038 الترمـذي،  أخرجـه   ( الهـرم«، 

صحيـح(.
علـى  بـه  يسـتأنس  عـام  دليـل  هـذا  أنَّ  الداللـة:  وجـه 
اإلنسـان،  يف  طبيعيـة  غيـر  حالـة  اإلجنـاب  عـدم  اعتبـار 

املعاجلـة. تسـتلزم 
2.إنَّ الشـريعة اإلسـالمية مـن مقاصدهـا احلفـاظ علـى الّنسـل، والّنسـل 
يعـدُّ مـن الضروريـات التـي أمرنـا الشـرع باحملافظة عليها مـن جانب الوجود 
بالـزواج، وبفعـل  العـدم، فمراعاتهـا مـن جانـب الوجـود يكـون  ومـن جانـب 
مـا بـه قيامهـا وثباتهـا، كاحلمايـة والتوجيـه لعـدم وقـوع الّنسـل يف الهـالك 
والضـرر، ومراعاتهـا مـن جانـب العـدم تكـون بتـرك مـا بـه تنعـدم، كتحـرمي 
الزنـا ومعاجلـة املعيقـات التي متنع وجود النسـل، باللجـوء للتطبيب والعالج، 

إن كان هنـاك مـرض أو مـا شـابهه.
3.إنَّ حاجـة املـرأة املتزوجـة التـي ال حتمـل، وحاجـة زوجهـا إلـى الولـد، 
يبـاح معاجلتـه بالطـرق املتاحـة، والتـي مـن ضمنهـا  تعـدُّ غرضـاً مشـروعاً 

الداخلـي. الصناعـي  التلقيـح 
4. عدم وجود ما مينع من التلقيح الّصناعي يف شـرعنا احلنيف، فيبقى 
علـى إباحتـه عنـد وجـود حاجـة لـه، والسـبب يف اشـتراط احلاجـة هنـا هـو 
طبيعـة مـا يجـري يف عمليـة التلقيـح الصناعـي مـن االّطـالع علـى العـورات 

وكشـفها، فـال ينظـر الطبيـب املعالـج إال ملوضـع العـالج.
الصورة الثانية: احلكم الشرعي للتلقيح الّصناعي للزوجة مباء غريب.

ـا إلنعـدام احليوانـات املنويـة عنـد الـزوج، أو لرغبـة  ويلجـأ إليهـا عـادة إمَّ
املـرأة باحلصـول علـى الولـد مـن غيـر زوج، كمـا هـو احلـال عنـد بعـض دول 

جواز التلقيح الصناعي إذا كان الماء للزوج 
وفي زوجته حصرآ
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م ال يجـوز، ألن البذرتني الذكرية واألنثوية فيها  الغـرب، والتلقيـح بهـذه الصـورة محرَّ
ليسـتا مـن زوجني.

 :)IVF(ويرمز له بـ )In Vitro Fertilization( ثانياً: التلقيح الّصناعي اخلارجي
بعـض  الداخلـي يف  التلقيـح  لفشـل  الّصناعـي اخلارجـي  التلقيـح  فكـرة  نشـأت 
احلـاالت، وقـد حـاول العلمـاء أن يبتكـروا طريقـة يصلـون مـن خاللهـا إلـى جمـع 
النطفـة والبويضـة وتلقيحهمـا خـارج اجلسـم، ثـم إعـادة نقـل البويضـة املخصبـة إلى 
الرحـم، ومـن هنـا جـاء اسـم اإلخصـاب بالزجـاج، وذلك ألن عمليـة اإلخصاب جتري 
 Test Tube )يف أول مراحلها يف الزجاج، وهو ما يسـمى اليوم باسـم )طفل األنبوب
Babies، ويف العـادة يلجـأ إلـى هـذه الطريقـة بعـد نفـاد محـاوالت التلقيح الصناعي 

الداخلي.
َف التلقيـح الّصناعـي اخلارجـي )IVF( بأنَّـه: «إجـراء عمليـة اإلخصـاب  وقـد ُعـرِّ
خـارج اجلسـم )ويكـون ذلـك بإخـراج البويضـات مـن املبيـض بطـرق تقنيـة متقدمـة، 
حـة  وتلقيحهـا باحليوانـات املنويـة خـارج اجلسـم(، ومـن ثـمَّ إعـادة نقـل البويضـة امللقَّ

إلـى الرحـم، حتـى يكتمـل منـو اجلنـني«.

التلقيح الّصناعي الخارجي )IVF( من الناحية الشرعية.
الشـريعة اإلسـالمية أباحـت العـالج، بـل دعـت إليـه، عنـد وجـود مـرض أو حالـة 
غيـر طبيعيـة يف بـدن اإلنسـان، وعـدم اإلجنـاب يف الغالـب يعـدُّ مـن األسـباب التـي 
تسـتدعي التداوي، ولكن بشـرط أن يكون هذا التداوي وفق ضوابط وأحكام بينتها 
م، إال إذا ُعـدم مـا يتـداوى بـه مـن العالجات املباحة،  الشـريعة، كأن ال يتـداوى مبحـرَّ
كمـا وأمـر اإلسـالم أن يكـون إيجـاد النَّسـل بالطريقـة املشـروعة، كالتَّحـرز بـأن يكون 

املـاء مـن الزوجـني، وغيرهـا مـن الضوابـط التـي وضعهـا العلمـاء يف هـذا الشـأن.
يسـمى  مـا  هـو  اإلجنـاب  علـى  القـدرة  عـدم  ملعاجلـة  الطـرق  إحـدى  ِمـنْ  وإنَّ 
بالتلقيـح الّصناعـي اخلارجـي، فالفقهـاء السـابقون - رحمهـم اهلل- لـم يبحثـوا هـذه 

لعـدم  االسـتدخال،  مسـألة  بحثـوا  كمـا  املسـألة، 
إمكانيـة حصولهـا يف ذلـك الوقـت، إال أن العلمـاء 
املعاصريـن قـد ناقشـوا هـذه الصـورة مـن التلقيـح، 
يف املؤمتـرات واملجامـع الفقهيـة، فما صور التلقيح 

اخلارجـي، ومـا الـرأي الشـرعي فيهـا؟ 
وحكمهـا  اخلارجـي  الّصناعـي  التلقيـح  صـور 

الشـرعي:
وضـع  إعـادة  ثـم  الزوجـني  مبـاء  التلقيـح   -

الزوجـة. رحـم  يف  املخصبـة  البويضـة 
وضـع  إعـادة  ثـم  الزوجـني  مبـاء  التلقيـح   -
البويضـة املخصبـة إّمـا يف رحـم الزوجـة الثانيـة أو 

أجنبيـة. إمـرأة  رحـم  يف 
الّصناعـي  التلقيـح  مـن صـور  بقـي  مـا  أّمـا   -
اخلارجـي فهـي ال تتعـدى أن تكـون بـني أجنبيـني.
الصـور  لهـذه  الشـرعي  احلكـم  يلـي  وفيمـا 

لثـالث: ا
الصـورة األولـى: احلكـم الشـرعي للتلقيـح مبـاء 
البويضـة املخصبـة يف  ثـم إعـادة وضـع  الزوجـني 
رحـم الزوجـة هـو اجلـواز وهـو رأي املجمع الفقهي 
أّن إجـراء هـذه الصـورة مـن  يـرى  إذ  اإلسـالمي، 
التلقيـح الّصناعـي اخلارجـي جائـزة شـرعاً، وهـو 
قـول أكثـر العلمـاء املعاصريـن وهـو قـرار جمعيـة 

العلـوم الطبيـة االسـالمية. 
ومن األدلة التي استندوا إليها:

1.أنَّ نسـب املولـود يثبـت مـن الزوجـني مصـدر 
البذرتـني، ويتبـع امليـراث واحلقـوق األخـرى ثبـوت 
النسـب، فحني يثبت النسـب للمولود من الرجل أو 
املـرأة، يثبـت اإلرث وغيـره مـن األحـكام بـني الولـد 

ومبـن التحـق به نسـبه.
2. أنَّ عمليـة التلقيـح تتـم بـني مـاءي الزوجـني، 
ثـم يعـاد املـاء إلـى رحـم الزوجـة، وذلـك كاملعاشـرة 
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الطبيعيـة لـدى الزوجـني، لـذا يثبت فيها النسـب من الزوج 
صاحـب الفراش.

3. أنَّ مـن أهـم مقاصـد الـزواج الرئيسـة يف اإلسـالم 
يتحصـل  الّصناعـي اخلارجـي  وبالتلقيـح  األبنـاء،  إجنـاب 

ذلـك املقصـود.
4. إذا اعتبرنـا أن عـدم اإلجنـاب هـو خلـل أو مـرض، 
حـق  مـن  فـإن  العـالج،  أباحـت  اإلسـالمية  الشـريعة  وأن 
الرجـل واملـرأة أن يعاجلـاه، مـادام أن املنـي مـن ظهر الزوج 

والبويضـة مـن الزوجـة.
الصـورة الثانيـة: وهـي عبـارة عـن تلقيـح مـاء الزوجـني 
تلقيحـاً خارجيـاً، ثـم يعـاد وضـع البويضـة املخصبـة إّما يف 
رحـم الزوجـة الثانيـة أو يف رحـم امـرأة أجنبيـة، وهـو مـا 
يعـرف بـاألم البديلـة، وعـادة مـا يلجـأ الطبيـب إلـى هـذه 
الصـورة مـن التلقيـح إذا كانـت املـرأة تعانـي مـن مشـاكل 
يف  اجلنـني  حمـل  علـى  قـادرة  غيـر  تكـون  بـأن  صحيـة، 
رحمهـا، مـع أّن املبيضـني يقومان بإفـراز البويضات، أو أنَّ 

احلمـل يسـبب لهـا مشـاكل صحيـة.
العلمـاء  آراء  اسـتقراء  خـالل  مـن  يظهـر  والـذي 
وعـدم  التحـرمي  هـو  التلقيـح  هـذا  حكـم  يف  املعاصريـن 

اجلـواز..
الزوجـني  بويضـة  وضـع  حـال  ذلـك يف  علـى  والدليـل 
امللّقحـة يف رحـم امـرأة أجنبيـة: قـول نبينـا محمـد ملسو هيلع هللا ىلص يف 
احلديـث: «ال يحـل المـرىء يؤمـن بـاهلل واليـوم اآلخـر أن 
يسـقي مـاءه زرع غيره«)أخرجـه أحمـد، 16997، واحلديث 
صحيـح(، وإن يف وضـع اللقيحـة املخصبـة يف غيـر رحـم 
الزوجة فيه شـغل لرحم مباء ال يحل دخوله فيه، وال يحل 
أن يلقى املاء يف رحم املرأة إال ما يكون من زوجها، إذ هو 

الـذي ميلـك بضعهـا.
أّمـا الدليـل علـى حرمة وضـع البويضة امللّقحة يف رحم 
الزوجـة الثانيـة أو الثالثـة أو الرابعـة أّن يف زرع اللقيحـة 
األمومـة،  ملعنـى  إفسـاد  البويضـة  رحـم غيـر صاحبـة  يف 
وذلـك ألن املـرأة التـي حملـت اجلنـني يف أحشـائها وغذتـه 
واحتملـت مشـاق احلمـل، هـي مجـرد مضيفـة أو حاضنـة، 

فتأتـي صاحبـة البويضـة وتسـتلم الطفـل بعـد الـوالدة.
وكذلـك فـإن مـن أهـم األسـباب املانعـة إلجـراء الصـورة 
الثانيـة مبجملهـا أنَّ احلمـل بهـذه الطريقـة قـد يـؤدي إلـى 
اختـالط األنسـاب، حيـث ال تعلـم األم البديلة التي ُوِضعت 
البويضـة امللقحـة يف رحمهـا أهـي األم احلقيقيـة، أم أنهـا 
أّن الطـبَّ احلديـث  مجـرد حاضنـة فقـط، والسـبب فيـه 
أثبـت احتماليـة سـقوط بعـض األجنَّة بعـد تعلّقها يف جدار 
الرحـم، وعـدم اسـتمرارها حتـى الـوالدة، فيمكـن يف بعض 

الصـور أن تسـقط البويضـة املزروعـة يف رحـم األم البديلـة، وتتكـون بويضـة 
أخـرى ملّقحـة جـّراء وطئهـا مـن زوجهـا.

 ،)DNA( وصحيـح أن هـذا اإلشـكال قـد يحـّل باللجـوء إلـى فحـص الــ
فيعلـم حينهـا مـن األم احلقيقـة للمولـود، ومـن األم البديلـة، إال أّنـه ميكـن 
الـردُّ علـى ذلـك بعـدم إمكانيـة ومقـدرة كّل األمهـات البديـالت اللّجـوء إلـى 
.)DNA( املستشـفيات واملختبـرات الطبيـة ودفـع مبالغ مالية لعمل فحص الـ

الحكم الشرعي بما تبقى من صور التلقيح: 
ـا مـا تبقـى مـن صـور التلقيح الّصناعي اخلارجـي فهي مبجملها تكون  وأمَّ
بـني أجنبيـني، فـال يجـوز إجراؤهـا، ويكـون هـذا الفعـل محّرمـاً شـرعاً، إمـا 
لذاتـه أو ملـا يترتـب عليـه مـن اختـالط األنسـاب وضيـاع األمومـة، ومفاسـد 

أخـرى عظيمة.
األدلة على حرمة باقي الصور من التلقيح اخلارجي: 

ِمـْن  لَُكـْم  َوَجَعـل  أْزَواَجـاً  أَنُْفِسـُكْم  ِمـْن  لَُكـْم  َجَعـَل  «َواهللُ  تعالـى:  قولـه 
أْزَواِجُكـم بَِنـنَي َوَحَفـَدة« )سـورة النحـل، آيـة 72( «، وصاحبـة الرحـم البديـل 
ليسـت كذلـك، فبطـل القـول بجـواز هـذه الصـورة، والزوجيـة منتفيـة بـني 

البديلـة. واألم  البويضـة  وصاحبـة  املنـوي  احليـوان  صاحـب 
احلديـث الـذي رواه الترمـذي يف سـننه عـن شـتير بن شـكل عـن أبيه قال: 
« أتيـت النبـي الكـرمي، فقلـت يـا رسـول اهلل: علّمنـي تعـوذاً أتعـوذ بـه«، فقـال: 
«قـل: اللهـم إنـي أعـوذ بـك مـن شـّر سـمعي ومـن شـّر بصـري ومـن شـّر لسـاني 

هل يجوز وضع البويضة الملقحة من الزوجين 
في رحم غير الزوجة؟ )األم البديلة(
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- ابـن عابديـن، محمـد أمـني بـن عمـر، حاشـية ابـن عابديـن، دار عالـم الكتـب، الريـاض- 
السـعودية، طبعـة خاصـة، 2003م.

- ابـن مفلـح، شـمس الديـن محمـد بـن مفلـح املقدسـي، الفـروع، ومعـه تصحيـح الفـروع 
لعالء الدين علي بن سـليمان املاوردي، حتقيق الدكتور عبد اهلل بن عبد احملسـن التركي، 

مؤسسـة الرسـالة، الطبعـة االولـى، 2003م.
- أبـو زهـرة، محمـد، فتـاوى الشـيخ محمـد أبـو زهـرة، جمعهـا محمـد عثمـان شـبير، دار 

القلـم، دمشـق- سـوريا، الطبعـة االولـى، 2006م. 
- اإلسـالم واملشـكالت الطبيـة املعاصـرة، نـدوة اإلجنـاب، املنعقـدة يف تاريـخ 11 شـعبان 
1403هــ، املوافـق 24 مايـو 1983م، إشـراف الدكتـور عبـد الرحمـن عبـد اهلل العوضـي.

- البـار، محمـد علـي، خلـق اإلنسـان بـني الطـب والقـرآن، الـدار السـعودية للنشـر، جـدة – 
اململكـة العربيـة السـعودية، الطبعـة اخلامسـة، 1984م.

- البهوتـي، منصـور بـن يونـس بن إدريس، كشـاف القنـاع عن منت اإلقناع، حتقيق: إبراهيم 
احمد عبد احلميد، دار عالم الكتب، الرياض- السعودية، طبعة خاصة 2003م.

- حسـونة، عرفـان بـن سـليم العشـا، التلقيـح الصناعـي وأطفـال األنابيب وغـرس األعضاء 
البشـرية بـني الطـب والديـن، املكتبـة العصريـة، بيـروت - لبنان، الطبعـة األولى، 2006م.

- الدسـوقي، محمـد بـن احمـد بـن عرفـه املالكـي، حاشـية الدسـوقي علـى الشـرح الكبيـر، 
خـرج آياتـه وأحاديثـه: محمـد عبـد اهلل شـاهني، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، الطبعة 

االولى، 1996م.
- زكريـا األنصـاري، أبـو يحيـى زكريـا الشـافع، أسـنى املطالـب شـرح روض الطالـب، خـرج 
أحاديثـه: محمـد محمـد تامـر، دار الكتـب العلمية، بيروت -لبنـان، الطبعة االولى، 2001م.
- الشـاطبي، أبـو إسـحاق إبراهيـم بـن موسـى بـن محمـد اللخمـي، املوافقـات، دار ابـن 

1997م. االولـى،  الطبعـة  السـعودية،  العربيـة  اململكـة  اخلبـر-  عفـان، 
- شـلتوت، محمـود شـلتوت، الفتـاوى، دار الشـروق، القاهـرة - مصـر، الطبعـة الثامنـة، 

1975م.

- غنيـم، كارم السـيد، االستنسـاخ واإلجنـاب بـني جتريـب العلمـاء وتشـريع السـماء، دار 
الفكـر العربـي، القاهـرة - مصـر، الطبعـة األولـى، 1998م.

- الفاخوري، سـبيرو، موسـوعة املرأة الطبية، دار العلم للماليني، بيروت - لبنان، الطبعة 
األولى، 1999م.

- قـرارات مجمـع الفقـه اإلسـالمي بشـأن التلقيـح االصطناعـي وأطفـال األنابيـب، الـدورة 
الثانيـة، 1986م.   

- لطفـي، أحمـد محمـد، التلقيـح الصناعـي بـني أقـوال العلماء واألطبـاء وآراء الفقهاء، دار 
الفكـر اجلامعـي، االسـكندرية - مصر، الطبعـة األولى، 2006م.

- مجموعـة الفتـاوى الشـرعية الصـادرة عـن قطـاع اإلفتـاء والبحوث الشـرعية يف الكويت، 
الطبعـة االولى، 1998م.

- مؤسسـة أعمـال املوسـوعة )الناشـر(، املوسـوعة العربيـة العامليـة، الرياض-السـعودية، 
الطبعـة االولـى.

- يونـس، عبـد اخلالـق حسـن، عقـم الرجـال بـني اإلسـالم والطـب، الـدار العربيـة للعلـوم، 
بيـروت - لبنـان، الطبعـة األولـى، 2002م.

المصادر والمراجع

ومـن شـّر قلبـي ومـن شـّر منّيـي« )أخرجـه الترمذي، 
يَُفّسـر  احلديـث  وظاهـر  صحيـح(،  حديـث   ،3492

متحقـق  الشـر  أنَّ  إال  احملـرم،  بالـوطء  املنـي  شـر 
أيضـاً باالسـتعمال احملـرم، وذلك بوضع الرجل ماءه 
يف رحم غير زوجته، وهذا متحقق يف صور التلقيح 

الّصناعـي اخلارجـي بـني شـخصني ليسـا زوجـني.
رجـل  بـني  أيَّ عالقـة  أنَّ  العقليـة  األدلـة  ومـن 
إلـى وجـه شـرعي فهـي عالقـة  وامـرأة ال تسـتند 

شـرعاً. ومحّرمـة  مهـدرة 
اخلالصة

ومـن اجلديـر بالذكـر عنـد القول بجـواز التلقيح 
الّصناعي الداخلي أو اخلارجي، االلتزام بضوابط 

شـرعية، وهـي علـى النحو التالي:
أن يتـم التلقيـح الّصناعـي الداخلـي بـني الـزوج 

والزوجـة )والزوجّيـة قائمـة بينهمـا(.
أن يتعذر اإلجناب بالطريق الطبيعي.

أن تقـوم بهـذه العمليـة طبيبـة أنثـى، فـال يجـوز 
أن يقـوم بهـا رجـل طبيـب، ألن الفقهـاء يقـرون أن 
الضـرورة،  عنـد  جنسـه  علـى  اجلنـس  انكشـاف 
أخـّف محظـوراً مـن انكشـافه علـى اجلنـس اآلخـر، 
ـل أن يقـوم بهـذه العمليـة طبيـب  فـإن تعـذر فيفضَّ
أيضـاً  تعـذر  فـإن  وأمانتـه،  بتدينـه  موثـوق  مسـلم 
بهـا  العمليـة فيصـح أن يقـوم  لهـذه  طبيـب مسـلم 

طبيـب غيـر مسـلم.
أن يؤمن اختالط النسب، بوجود ضمانات للنقل.

أن يتـم معاجلـة احليوانـات املنويـة قبـل إدخالها 
وأن  موثـوق،  طبـي  مركـز  لـدى  الزوجـة  رحـم  يف 
تتبـع إجـراءات خاصـة جتعـل احتماليـة اخلطـأ يف 
األنابيـب التـي حتتـوي السـوائل املنويـة معدومـة. 

يميل الفقهاء 
المعاصرين إلى تحريم 
عملية )األم البديلة( 

الزوجة الثانية أو الثالثة 
أو الرابعة


